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و رابطه آن  یفراشناخت یپرسشنامه آگاه یسنجروان هاییژگیو
آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر در دانش شرفتیبا اهداف پ

 اریشهر

 2، اعظم شوندی7شیرین کوشکی

 62/26/89: افتیدر خیتار
 71/20/89: رشیپذ خیتار

 دهیچک
و رابطه آن با اهداف  یناختفراش یپرسشنامه آگاه یسنجروان هاییژگیو یپژوهش حاضر بررس هدف

نفر  72522مشتمل بر  یبود. از جامعه آمار ارشهری شهر دوم دوره متوسطه دختر آموزاندر دانش شرفتیپ
نفر به روش  527با حجم  اینمونه 81-89 یلیدر سال تحص اریآموز دختر متوسطه دوره دوم شهر شهردانش
( و 7880) سونیشراو و دن یفراشناخت یآگاه های¬سشنامهانتخاب و به پر یاچندمرحله یتصادف یریگنمونه

 یپرسشنامه آگاه ییایپا یمنظور بررس( پاسخ دادند. به6220) گوریو مک گر وتیال شرفتیاهداف پ
 α=18/2 بیضر ،یاهفتهسه یبازه زمان ونفر در د 55 یبر رو ییاز روش بازآزما یرگیبا بهره ،یفراشناخت

 تیخصوص یدهندهبه دست آمد که نشان هااسیو خرده مق هااسیمق یبرا α=96/2کل پرسشنامه و  یبرا
 یاعتبار پرسشنامه با روش آلفا یحاصل از بررس جیثبات آزمون در طول زمان است. افزون برآن نتا

 هااسیو مق هااسیخرده مق یو برا α=96/2کل پرسشنامه  ینفر، برا 527به تعداد  یاکرونباخ بر نمونه
90/2=α لیسازه با استفاده از تحل ییروا یمنظور بررسها است. بهسؤال یدرون یدهنده هماهنگبود که نشان 

مشخص شد که ابزار از  یدیتائ یعامل لیتبع آن پس از انجام تحلعامل به دست آمد و به 9 یاکتشاف یعامل
 یاکتشاف یعامل لیاز تحل آمدهدستهمگرا، عوامل به ییروا یبرخوردار است. جهت بررس قبولبرازش قابل
برخوردارند  یخوب یهمگرا ییکه عوامل پرسشنامه از روا دهدینشان م جیقرار گرفتند، نتا یمورد بررس

 یپرسشنامه آگاه هایاسیمق نیب یهمبستگ دیهمزمان مؤ یی. رواسنجندیم د،یآنچه را که با یعنی
 بود. شرفتیو اهداف پ یفراشناخت
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 .آموزاندانش ،یسنجروان هاییژگیو شرفت،یاهداف پ ،یشناختفرا یآگاه :یدیکل واژگان

 مقدمه
 انفرادیتفكر  یساختارها جادیآموزش، ا یهاستمیاهداف س نیتریاز اصل یكیامروزه 

مهم  اریبس یفراشناخت یمهارت تفكر و آگاه میمفاه، هدف نیبه ا یابیدست یاست. برا
ها آموزان و توانایی آنهای مطالعه دانشرشد این جنبه از تفكر برای گسترش مهارت. است

از نحوه  یفراشناخت شامل آگاه .(6270، 7آیزگوک و اصالن) در حل مسئله مهم است
و سپس  ازهاین نیبرآوردن ا یبرا ییهایاستراتژ جادی، ایریادگی یازهاین یابی، ارزیریادگی

همراه  5فالول اتیادب یسمفهوم فراشناخت با برر .(6272، 6جالل) ها استاستراتژی یاجرا
 یهای شناختعنوان دانش و شناخت در مورد پدیدهفراشناخت را به (7818) ولفالبود. 

سازی کرد. درنتیجه از شناخت خود مفهوم رندهیادگیکرد و آن را در قالب دانش  فیتعر
عنوان و واضح نمودن آن به ناختاشفر یاز محققان شروع به بررس یاریول، بسمطالعات فال

را در مورد  یفراوان قاتیتحقکه  (7819) 0براون. از افراد کردند یاریمفهوم در بس کی
آموزان توسط دانش ی کهصورت بهداده است، فراشناخت را ول انجام فراشناخت پس از فال

، شودیتفكر استفاده م یندهایفرا میو تنظ یریزی و حل مسئله، آگاهبرنامهی، ریادگیدر 
 ینینشعقباشاره به روند  5فرا، شودیدر مورد فراشناخت صحبت م که یزمان .تعریف کرد

، ستادر حال مشاهده آن ی، گریشخص د ای، گودگیریکه انجام م ییکارها دنید یبرا
فراشناخت . (فرد خود یست )عملكرد فكرفرد امخاطب بودن در عملكرد  یمعنا دارد و به

گفته  یریادگی یندهایشخص در فرآ یشناخت یهاتیفعال میعنوان دانش و تنظبهاصالتاً، 
 نهیفراشناخت و حافظه، دو زم محقق نی، نخست(7818) ولفال .(6272جالل، ) دوشیم

 تیریمد ییتوانا) یفراشناخت میو تنظ (از تفكر فرد یآگاهی )را دانش فراشناختفراشناخت 
 یرسانی از تئوراطالع یدو مؤلفه برا نیکرد. ا فیتعر (خود یتفكر شخص یندهایفرآ

 فیسه نوع دانش فراشناخت را توص (7818) فالولشوند. یبا هم استفاده م یریادگی

                                      
1. Ayazgök & Aslan 

2. Jaleel 

3. Flavell 

4. Brown 

5. meta 
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داند و یداند، آنچه را که نمیکه شخص م یزیچ دنیشامل فهم 7از دانش یآگاه کند:یم
. باشد گرانیاز دانش د یممكن است شامل آگاه نیدسته همچن نیخواهد بداند. ایآنچه م

 زم است.ال هاآن لیتكم یآنچه برا تیو ماه یشناخت فیدرک وظا 6از تفكر یآگاه
از  یآگاه. میمستق یریادگی یكردهایرو درک -5تفكر یهایاز استراتژ یآگاه

از  یاست. آگاههوشیاری  یاز محتوا حیصر یآگاه ای یاز تجربه ذهن یفراشناخت، آگاه
، ندیفرآ کیعنوان به یاز تجربه لحظه کنون یآگاه کیعنوان تواند بهیفراشناخت م

عنوان مثال تفكر، به هوشیاریدر  دهرخ دا یندهایاز فرآ یآگاه یعن، یسازی شودمفهوم
 یبازنمودها یعنیافكار  یمحتوا یاز آگاه "فرا"سطح  نیاساس، ا نیبر احس؛ احساس، 

 دکنندهیتول اءیاز اش ی، آگاههمچنین ایهمزمان از روند تفكر  یآگاه فرابدون  فرا
شخص ممكن  کیمثال،  عنوانشود. بهیم زیمتما یحساس و بدون آگاه یهابرداشت

 ایهستم(،  ارزشیبعنوان مثال، من آگاه باشد )بهخود،  فكر قضاوت یاست از محتوا
افتد آگاه یاتفاق م خود که در آن فكر قضاوت یتفكر یندهایفرد از فرا کیممكن است 

، ممكن است شخص از همچنین(. کنممی از خود انتقادفكر با عنوان مثال، من باشد )به
 یذهن اتیاز تجرب و یا خود در مقابل انهیمثالً صفحه را یجخار یءش کی یمفهوم ییبازنما

 یعاطف یها، واکنشیحس یهااز برداشت یعنوان مثال آگاهبه ءیش نیحاصل از درک ا
ف یضع یاز آگاه ییهانمونه .(6279، 0آسیكان و سابان)، آگاه باشد تفكر ایو خواندن 

و  اندداشته یآموزان معتقدند که در امتحان عملكرد خوبکه دانشاست  یهنگام یفراشناخت
 ای شوندیزده مشگفتاند، شوند امتحان را پاس نكردهپس از آن، زمانی که متوجه می

، اما اندمسلط وممفهبر معتقدند که  رای، زکنندیمتوقف مرا آموزان مطالعه دانش کهیهنگام
ممكن  فی. فراشناخت ضعستندیمفهوم در هنگام سؤال ن قیدق حیتوض ایقادر به استفاده 
برخوردار هستند و  یفیمطالعه ضع هارتآموزان از مباشد که دانش نیاست نشانگر ا

را بدون  نفساعتمادبهتوانند یم فیمطالعه ضع یهادهد که مهارتینشان م قاتیتحق
داند و یدر قضاوت شخص درباره آنچه م بودن قیدق .دهند شیافزا، درک شیافزا
 یبا آموزش آگاه انیمهم است. مرب اریبس یریادگیدر  یریگمیتصم یداند براینم

                                      
1. awareness of knowledge 

2. awareness of thinking 

3. awareness of thinking strategies 

4. Asikcan & Saban 
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و درک  یریادگیکمک کنند تا از یادگیرندگان توانند به یدر کالس م یفراشناخت
فراشناخت را  یهایآموزش استراتژ تیموفقی، ربها شواهد تجشوند. سال خودآگاه

به اعتقاد بسیاری از متخصصان  .(6278، 7براک، گویلوری و پترسون ) ندنکیم یبانیپشت
های فراشناختی بسیار مؤثر است. در تحقیقی که در این رابطه بر روی جنسیت در مهارت

ها نشان دادند که صورت گرفت یافته 6277ه هشتم در رومانی در سالآموزان پایدانش
ای از اراده و عنوان نتیجهویژه در این ابعاد: ادراک عملكرد بهتوجهی بههای قابلتفاوت

تالش، ادراک در خصوص انتظارات معلم در رابطه با یادگیری، استفاده از دانش قبلی در 
سایی نقاط قوت و ضعف هوش خود، استفاده از ریزی، دانش شناحل مسئله، برنامه

آموزان دختر و راهبردهای یادگیری گوناگون و نظارت بر فرایند یادگیری در بین دانش
ترین امتیازهای دانش فراشناختی این است . از مهم(6277، 6لیلیانا و الوینیا )پسر وجود دارد 

کند و این اش یاری میهای آموزشیکه آموزنده را در آگاهی یافتن از فرایندها و کنش
های تاز دیگر اهمی (.7582)سیف، انجامد های این فرایند مینیز به آگاهی از کاستی

توان به نقش برجسته آن در انگیزش پیشرفت اشاره کرد. انگیزش پیشرفت فراشناخت می
)ثمری و رود مؤثر در افزایش عملكرد و کارایی به شمار می ترین عاملعنوان مهمبه

 رهاستیابی و بهبود کاسوی کمالو این انگیزه عامل کشش فرد به (.7591زاده، رسول

در پژوهشی که بروجردی، یونسی، سید  (.7582)پورجاوید، علی بیگی و زرافشانی، 
( انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که با افزایش انگیزش 7582صالحی و اسدپور) 

اهداف  شرفت تحصیلیافزایش می یابد.تحصیلی، خالقیت و خودپنداره تحصیلی، میزان پی
آمیز ها برای ادراک عملكرد موفقیتچارچوب نیترو کاملترین پیشرفت یكی از برجسته

بر اساس  .(6272، 5فلوم کاپالن و)های آموزشی و مهارتی است خصوص در حیطهافراد، به
های خاص، گیری، جهتشدهارائه (7890) 5نیكولز و (7892)0دویک این نظریه که توسط

ا نشان دادن شایستگی خود در موقعیتی هستند که تمایل برای ترقی، رشد، اکتساب دانش ی
اهداف پیشرفت بیانگر الگوی  (7886)2ایمسدهند. به اعتقاد یک بافت ویژه را نشان می

                                      
1. Brakke, Guillory & Patterson 

2. Liliana and Lavinia 

3. Kaplan & Flum 

4. Dweck 

5. Nicholls 

6. Ames 
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ها به طرق مختلف شود آنهای افراد است که سبب میمنسجمی از باورها، اسناد و هیجان
گرایش پیدا کنند، در آن زمینه به فعالیت بپردازند و درنهایت  های پیشرفتبه موقعیت

های تحصیلی مبین انگیزه فرد از تحصیل پاسخی را ارائه دهند. اهداف پیشرفت در موقعیت
های یادگیری تحت های او را در موقعیتها و پاسخاست و به همین لحاظ تمایالت، کنش

 .(7580 فی)صدهد تأثیر قرار می
 یتنظیمهای خودد که یكی از ویژگیدننشان دا (6227) 7، کاباناخ، آریاسسوارزر 
 همكارانو  سوارزر به اجتناب از قضاوت منفی توسط دیگران است. افرادمؤثر، تمایل 

دهد تا یادگیری خود را ها اجازه میکه اهداف مختلف به آنند خاطرنشان کرد (6227)
 کار دربتوانند رفتار خود را  کهیطوربهکنند،  رتریپذانعطافو آن را  کرده مدیریت

مؤثر  یمیخودتنظ، مطالعه نیبنابرا؛ های خوبی برسندبهینه تحقق بخشند و به نتیجه صورتبه
همزمان اهداف تسلط،  نكهیبا فرض ا، هدف چندگانه را شامل شود اندازچشم کی دیبا

هایی که در مورد در پژوهش. کنندیاز اهداف را دنبال م یریو جلوگ كردیرو-عملكرد
 6گت و اورتاوروجود رابطه بین فراشناخت و اهداف پیشرفت صورت گرفته است، 

 کیرا در  یریادگی یفراشناخت و استفاده از راهبردهاپیشرفت، اهداف  نیرابطه ب (6229)
اهداف تسلط و  نیکه رابطه ب افتندیدرها کردند. آن یکالس با استفاده از پرسشنامه بررس

 تیریو مد یاشناخت، فریشناخت قیعم یراهبردها یعنی یریادگی یهایاستفاده از استراتژ
( یابی، نظارت و ارزیزیر،  برنامهیعنوان مثال دانش فراشناخت)به یفراشناخت تیبا فعال، منابع

یک دادند که  ارائه (، 7889) 5، ویسبین، گالی و ساالساسمیت، فورد. ابدییماتصال 
بزیان، سسپهوندی، ژوهش . پکندمی ینیبپیش را فراشناخت، مقررات گیری یادگیریجهت

نیز نشان داد که مداخالت مبتنی برآموزش  (7585)یرجاوید پیرانوند و براوند، گ
یش آموزان را افزاهای فراشناختی انگیزش پیشرفت و عملكرد تحصیلی دانشتكنیک

نجام دادند به این ا (7586) یاکعینیم بكنار وآعاشوری، آزادمرد، در پژوهشی که  دهد.می
ای را واسطه نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی و هوش معنوینتیجه دست یافتند که 

با توجه به نتایج  کنند.ایفا میهای پیشرفت و پیشرفت تحصیلی گیری هدفدر میان جهت
های مختلف، فراشناخت و آگاهی فراشناختی نقش بسیار مهمی در فرایند یادگیری پژوهش

                                      
1. Suárez, Cabanach & Arias 

2. Vrugt & Oort 

3. Ford, Smith, Weissbein, Gully & Salas 
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نشان داد که بین اهداف پیشرفت و خودتنظیمی  (7598تجری )پژوهش کند. ایفا می
اف تبحری و رویكردی و )شناختی و فراشناختی( رابطه مثبت وجود دارد. هر سه نوع اهد

 7، کریست و برونینگشراو، هورناجتنابی با خودتنظیمی رابطه مثبت و معناداری دارند. 
 کنند، نسبت بهیم قبولکه اهداف تسلط خود را  آموزانیه دانشک ندافتیدر (7885)
با  د.ناهداد ارائهرا  یشتریب یفراشناختدارند، دانش  یکه اهداف تسلط کمتر یآموزانانشد

شوند، خأل وجود یک پرسشنامه هایی که در سنجش فراشناخت استفاده میوجود پرسشنامه
کاغذی جهت سنجش آگاهی فراشناختی، در ایران، متناسب با نرم و فرهنگ بومی -مداد

گاهی که جهت بررسی آ (MAIبنابراین پرسشنامه آگاهی فراشناختی )؛ شددیده می
انتخاب شد و  باشد جهت سنجش این متغیرفراشناختی جوانان و نوجوانان مناسب می

در واقع این پژوهش قصد دارد به این سنجی آن مورد بررسی قرار گرفت. های روانویژگی
سنجی های رواناز ویژگی (MAI) یفراشناختآیا پرسشنامه آگاهی  :سؤال پاسخ دهد که

؟ جهت بررسی و پایایی پرسشنامه آگاهی فراشناختی سؤاالت قبولی برخوردار استقابل
 شود:زیر مطرح می

دوره دوم از اعتبار  متوسطه دخترآموزان آیا پرسشنامه آگاهی فراشناختی در دانش
 قبول برخوردار است؟قابل

آموزان دختر متوسطه دوره دوم از روایی آیا پرسشنامه آگاهی فراشناختی در دانش
 وردار است؟قبول برخقابل

 شده است؟پرسشنامه آگاهی فراشناختی از چه عواملی اشباع
 نرم پرسشنامه آگاهی فراشناختی چگونه است؟

آموزان دختر متوسطه دوره دوم پیشرفت در دانش اهداف وآیا بین آگاهی فراشناختی 
 ارد؟درابطه وجود 

 روش
ختی و رابطه آن با های پرسشنامه آگاهی فراشناپژوهش حاضر به لحاظ بررسی ویژگی

تواند در باشد و اطالعات آن میاهداف پیشرفت ازنظر هدف و کاربرد از نوع کاربردی می
ی مورد استفاده قرار ریادگی وهای مرتبط با امر تعلیم و تربیت آینده در مراکز و سازمان

                                      
1. Schraw, Horn, Christ & Bruning 
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اجرا و نقشی که متغیرها به عهده دارند از نوع  ازلحاظگیرد. همچنین روش پژوهش 
باشد. جامعه ی( میرتجربیغهای تحقیق توصیفی )باشد که یكی از انواع روشمبستگی میه

به تعداد  81-89آموزان دختر متوسطه دوره دوم سال تحصیلی آماری این پژوهش دانش
گیری تصادفی گیری در پژوهش حاضر نمونهنفر از شهر شهریار بود. روش نمونه 72522

های دخترانه منطقه شهریار تعداد که ابتدا از میان دبیرستانصورت . بدینبودای چندمرحله
وپرورش شهریار دبیرستان دوره دوم با همكاری واحد پژوهش و حراست اداره آموزش 9
صورت تصادفی در دسترس صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند و در ادامه بهبه

پژوهش در مرحله اصلی  نیا نمونهحجم  شدند. انتخاب بردهنامهای مدارس برخی کالس
آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر شهریار با اقتباس از نظریه نفر از دانش 522تعداد 

)میرز، گامست ها ارائه شد ( بود که پرسشنامه موردنظر به آن7886) 7کامری و لی
نفر را بسیار  52خود درباره حجم نمونه کافی،  هینظر در کامری و لی (.6222، 6وگارینو

نفر را خیلی خوب و  522نفر را خوب،  522نفر را مناسب،  622نفر را ناچیز،  722کم، 
 شده ترجمهبه همین جهت پرسشنامه آگاهی فراشناختی در ابتدا  دانندنفر را عالی می 7222

فهم نبود انجام شد، سؤاالتی که قابل دقتبهچكی داده شد. مشاهدات و بعد به نمونه کو
دقت، مجدد بررسی شد و دو نفر متخصص نیز آن را بررسی یادداشت شد و پرسشنامه به

کردند و سپس پرسشنامه جهت بررسی اعتبار و روایی مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله 
ور بررسی پایایی پرسشنامه به حجم کوچكی از منظمقدماتی و قبل از شروع مرحله اصلی به

آموزان در دو بازه زمانی به فاصله سه هفته نفر از دانش 12جامعه پژوهش به تعداد 
پرسشنامه مخدوش بودند  65پرسشنامه آگاهی فراشناختی داده شد. در این مرحله حدود 

بود. همچنین در مرحله  نفر 55بنابراین حجم نمونه در مرحله پایایی ؛ که کنار گذاشته شدند
منظور جلوگیری از خطای اصلی به جهت جلوگیری از افت یا کاهش نمونه و به

نفر بیشتر،  15درصد یعنی حدود  75نمونه اصلی، حدود  تعداد نفر 522گیری عالوه برنمونه
 عنوان نمونه اصلی این پژوهش انتخاب و پرسشنامه بهنفر به 515بنابراین ؛ برداری شدنمونه

بنابراین، ؛ و کنار گذاشته شد پرسشنامه مخدوش بود 70ها آنان داده شد که از میان آن
 نفر بود. 527حجم نمونه در مرحله اصلی 

                                      
1. Comery & Lee 

2. Meyers, Gamst & Guarino 
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منظور به (7880شراو و دنیسون )آگاهی فراشناختی توسط  ابزارهای پژوهش: پرسشنامه
 56گان نوجوان و بزرگسال ابداع گردید. این مقیاس شامل بررسی فراشناخت یادگیرند

و هر  7شود. به هر پاسخ صحیح نمره صورت صحیح یا غلط پاسخ داده میگویه است که به
بعد فراشناخت، یعنی دانش  6شود و عوامل متمایزی شامل پاسخ غلط نمره صفر داده می

سنجد. عامل دانش شناختی یرا م فرآیند فرعی فراشناخت 9شناخت و تنظیم شناخت و 
 5شناخت  میتنظ ودانش بیانی، دانش روندی و دانش موقعیتی است  فرآیند فرعی: 5شامل 

ریزی، راهبردهای مدیریت اطالعات، گیرد که عبارتند از برنامهفرآیند فرعی را در بر می
 وارسی ادراک، راهبردهای عیب زدایی و ارزیابی فرایند یادگیری.

)شراو و دنیسون، های پرسشنامه آگاهی فراشناختی ها و عبارتها، خرده مقیاس. مقیاس1 جدول
1991) 

 هاعبارت خرده مقیاس مقیاس

دانش 
 شناخت

 دانش بیانی

 
 .امگرفته بکارکنم از فنونی استفاده کنم که قبالً سعی می -3
 کنم یک هدف خاص دارم.برای هر فنی که استفاده میمن  -11

 کنم.هایی را استفاده میچه روش دانم کهکنم میوقتی مطالعه می -72
خود پیدا بههای یادگیری مفید را خودمن خودم استفاده از روش -33

 کنم.می

 دانش روندی

 
 دانم.ضعف فکری خود را می نقاط قوت و -5

 ترند.ع اطالعاتی برای یادگیری مهمدانم که چه نومی -11
 دهی اطالعات خوب هستم.من در سازمان -17

 دانم که معلمم چه انتظاراتی از من برای یادگیری دارد.می -11
 من در یادآوری اطالعات خوب هستم. -12

 من بر چگونه خوب یاد گرفتنم، کنترل دارم. -71
گیرم، وب یاد میمن قضاوت کننده خوبی از اینکه چه اندازه خ -37

 هستم.
 گیرم.به موضوعی عالقه دارم آن را بهتر یاد می کهیوقت -11

 

 دانش موقعیتی

 گیرم.من زمانی که در مورد موضوعی اطالعاتی دارم، بهتر یاد می -15
 کنم.بسته به موقعیت از فنون یادگیری متفاوتی استفاده می -11

نگیزه بدهم زمانی که به آن توانم برای یادگیری به خودم امن می -71
 نیاز دارم.
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 کنم.هایم استفاده میاز توانایی فکریم برای جبران ضعف -79
کنم چه موقع تأثیرگذارتر دانم هر روشی که استفاده میمن می -35

 خواهد بود.

 
 

تنظیم 
 شناخت

 ریزیبرنامه

 نم.کمنظور داشتن زمان کافی، سرعتم را کنترل میدر حین یادگیری به -1
قبل از اینکه کاری را شروع کنم در مورد اینکه برای یادگیری واقعاً  -1

 کنم.می به چه چیزی نیاز دارم فکر
 دهم.قبل از آغاز هر کاری اهداف خاصی برای آن قرار می -1

های آن از خودم سؤاالتی قبل از شروع یادگیری، در مورد مؤلفه -77
 کنم.می

ها فکر مسئله و انتخاب بهترین آن به چندین روش برای حل یک -73
 کنم.می

 خوانم.کنم دستورالعمل آن را با دقت میوقتی کاری را آغاز می -17
برای اینکه به بهترین شکل به اهدافم دست یابم، زمان خود را  -15

 کنم.دهی میسازمان

 
راهبردهای مدیریت 

 اطالعات

 
 کنم.می ا کمسرعتم رشوم وقتی با اطالعات مهمی روبرو می -9

 کنم.من آگاهانه توجهم را بر اطالعات مهم متمرکز می -13
 کنم.ی و اهمیت اطالعات جدید تمرکز میمعن بر -31

های خاص برای اینکه اطالعات جدید را بیشتر معنادار کنم مثال -31
 کنم.خود را ایجاد می

برای  کنم تا به منرسم می در حین یادگیری، تصاویر و نمودارهایی -32
 فهمیدن کمک کند.

 کنم اطالعات جدید را به زبان خودم ترجمه کنم.من سعی می -39
استفاده  امیریادگدهی متن برای کمک به یمن از ساختار سازمان -11

 کنم.می
دانم مرتبط خوانم با چیزی که میپرسم چیزی که میاز خودم می -13

 است.
 های کوچکتری تقسیم کنم.ام را به گامکنم مطالعهمن سعی می -12

 کنم.یشتر از معنای خاص توجه می، بمن به معنای کلی -11

تنظیم 
 شناخت

 زداییراهبردهای عیب

 
 پرسم.فهمم از دیگران میزمانی که چیزی را نمی -75

 دهم.خورم، فنونم را تغییر میزمانی که در یادگیری شکست می -11
 کنم.ه بررسی میشوم فرضیاتم را دوباروقتی گیج می -11

-کنم و به اطالعات جدیدی که واضح نیستند بر میمن توقف می -51

 گردم
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شوم توقف کرده و آن را دوباره وقتی در حین یادگیری گیج می -57
 خوانم.می

 مدیریت ادراک 

 
 یابم.پرسم که آیا به اهدافم دست میهر از گاهی از خودم می -1
به چندین انتخاب برای آن  قبل از اینکه به یک مسئله پاسخ دهم -7

 کنم.فکر می
پرسم که آیا به همه کنم از خودم میای را حل میزمانی که مسئله -11

 ام.ها فکر کردهحلراه
کنم تا به من در فهم روابط ام دوره میهر از گاهی آنچه را یاد گرفته -71

 ها کمک کند.مهم بین آن
 کنم.های مفید را پیدا میکنم، خودم تحلیل روشوقتی مطالعه می -71
هایی را برای بررسی قوه ادراکم، پیدا صورت منظم وقفهمن خودم به -31

 کنم.می
کنم که در گیرم از خودم سؤال میزمانی که چیز جدیدی یاد می -19

 انجام دادن آنچه اندازه خوب هستم.

 
ارزیابی فرایند 

 یادگیری

 
چه قدر خوب  را آندانم که نم میرساکه آزمونی را به اتمام میوقتی -2

 انجام دادم.
پرسم که آیا راه کنم از خودم میبعد از اینکه کاری را تمام می -19

 تری برای انجام آن وجود داشت.آسان
 کنم.را خالصه می امگرفته ادبعد از پایان یادگیری، آنچه ی -71

چه اندازه پرسم تا شود یکبار دیگر از خودم میکارم که تمام می -31
 رسم.خوب به اهدافم می

پرسم که آیا همه کنم از خودم میای را حل میبعد از اینکه مسئله -31
 ام.ها را در نظر گرفتهگزینه

خوبی که قبالً پرسم که آیا بهکنم از خودم میوقتی کاری را تمام می -51
 ام.ام انجام دهم، یاد گرفتهتوانسته

 

در پژوهشی به بررسی روایی و پایایی این مقیاس پرداختند.  (7880) 7شراو و دنیسون
 نتایج تحلیل عاملی

پرسشنامه  دانش شناخت و تنظیم شناخت( در) عاملبه روش اکتشافی مؤید وجود دو  
 مذکور بود. همچنین این پژوهشگران همسانی درونی مقیاس آگاهی فراشناختی را بین

                                      
1. Schraw & Dennison 
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باشد. شواهد مربوط به قبول آن میگزارش کردند که نشانگر روایی قابل 85/2تا  99/2
 85/2ضریب برای کل مقیاس برابر با  نیا مقدارپایایی با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. 

ی پژوهش درگزارش شد.  99/2و برای هر دو بعد دانش شناخت و تنظیم شناخت برابر با 
منظور بررسی روایی پرسشنامه، از روش بررسی همبستگی به (7592دالورپور )دیگر 

های کلی استفاده کرد. ضریب همبستگی بین مؤلفه ابعاد وهای فرعی درونی، بین مقیاس
گزارش گردید و در مورد  99/2 تا 2/ 15فرعی بعد دانش شناخت و نمره کل این بعد، بین 

 2/ 92تا  16/2های فرعی و نمره کل این بعد، بین ت همبستگی بین مقیاسبعد تنظیم شناخ
طور ضریب همبستگی دو بعد کلی دانش شناخت و تنظیم شناخت، با به دست آمد. همین

بود. جهت پایایی  85/2و  92/2نمره کلی مقیاس آگاهی فراشناختی، به ترتیب برابر 
و برای ابعاد دانش شناخت  82/2س برابر باپرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیا

های گزارش گردیده است. درمجموع تحلیل 92/2و  11/2و تنظیم شناخت به ترتیب برابر
منظور احراز روایی و پایایی مقیاس آگاهی فراشناختی، نشانگر روایی و پایایی شده بهانجام

 باشد.مطلوب این ابزار می
دنظر شده یتجد پرسشنامه: R-AGQ 7رفتپیش شده اهداف تجدیدنظر پرسشنامه

 اساس بر6 مک گریگور و وتیال توسط 6227 سال در  )R-AGQ(شرفتیپ هدف

 چهار که دارد هیگو 76 پرسشنامه نیشد. ا نیتدو شرفتیاهداف پ 6*6 چارچوب

ملكرد ـ و ع شیتسلط ـ اجتناب، عملكرد ـ گرا گیریش، جهتیتسلط ـ گرا اسیرمقیز
 روش از استفاده با (6227گور )یمک گر و وتیال .دهدمی قرار موردسنجش را اجتناب

تسلط ـ  گیریجهت برای کیتفك به یدرون یهمسان زانیم یبررس جهت کرونباخ آلفای
، 80/2بیضرا بیترت به عملكرد ـ اجتناب و شیش، تسلط ـ اجتناب، عملكرد ـ گرایگرا
بود.  پرسشنامه نیا مطلوبیی ایپا از نشان که آوردند دست به را 95/2، 86/2، 99/2

 آمد به دست عامل ، چهاریاکتشاف یعامل لیتحل انجام با زین سازه ییروا ن، جهتیهمچن

 6*6الگوی تائیدی عامل لیتحل در و کردمی نییتب کل را انسیوار درصد 5/97که 
آلفا  بیضرا (7587) همكاران و یمشتاق رانیا گرفت. در رارق تائید مورد شرفتیپ هدف

 هاآن نینمودند. همچن گزارش 18/2تا  29/2ن یب را چهارگانه هایخرده مقیاس در

                                      
1. Achievement Goals Questionnaire Revised 

2. Elliot & McGregor 
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 نیا ساختار که بود آن دیمؤ تائیدی و یاکتشاف یعامل لیتحل که نمودند اظهار جیینتا
 را برازش، مدل ییكوین هایشاخص هیکل و دارد هاداده با یقبولبلقا برازش پرسشنامه

 تا مخالفم کامالً از ایگزینه 5 كرتیل فیط کی روی بر پرسشنامه نیا .کنندیم تائید

 22 دینما اخذتواند یم فرد که اینمره نیباالتر پرسشنامه نیا دارد. در قرار موافقم کامالً

 .باشدیم 76 نمره نیترنییپا و

 نتایج
سؤاالت پرسشنامه از نوع  ازآنجاکهجهت بررسی پایایی پرسشنامه آگاهی فراشناختی، 

باشد جهت سنجش پایایی از روش کودرریچاردسون استفاده گردید که صحیح یا غلط می
 ارائه شده است. 6 جدولنتایج در 

 پایایی پرسشنامه آگاهی فراشناختی . نتایج حاصل از بررسی7 جدول

 حجم نمونه آلفا
تعداد 
 آیتم

 

187/2 55 56 
 هاعبارت

 هامقیاس خرده 9 55 109/2

 هامقیاس 6 55 222/2

نفر نمونه پژوهش در مرحله پایایی که در هر دو مرحله  55آمده از تعداد دستنتایج به 
 α= 22/2ها و مقیاس α=  10/2ها یاس، خرده مقα=  18/2ها حضور داشتند برای عبارت

 پرسشنامه اشاره دارد. هایها و مقیاسها، خرده مقیاسباشد که به پایایی خوب عبارتمی
 

جهت بررسی همسانی درونی پرسشنامه آگاهی فراشناختی نتایج حاصله از مرحله 
 آمده است. 5 جدولنفر مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در  527اصلی کار با 
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 نتایج حاصل از بررسی اعتبار درونی پرسشنامه آگاهی فراشناختی .3 جدول

 حجم نمونه آلفا
تعداد 
 گویه

 

 هاعبارت 56 527 96/2

 هاخرده مقیاس 9 527 18/2

 هامقیاس 6 527 22/2

نفر با استفاده  527جم نمونه جهت بررسی اعتبار درونی پرسشنامه در مرحله اصلی با ح
، α=  96/2ها آمده نشان داد که میزان آلفا برای عبارتدستاز آلفای کرونباخ نتایج به

باشد که به اعتبار درونی می α= 22/2ها و برای مقیاس α=  18/2ها برای خرده مقیاس
 اره دارد.پرسشنامه آگاهی فراشناختی اش هایها و مقیاسها، خرده مقیاسخوب عبارت

جهت منظور بررسی روایی پرسشنامه ابتدا روایی صوری مورد بررسی قرار گرفت. به
دقت ترجمه شد و بررسی روایی صوری پرسشنامه آگاهی فراشناختی ابتدا پرسشنامه به

سپس توسط دو نفر دیگر که در بحث زبان متخصص بودند مورد بررسی قرار گرفت. به 
دقت نحوه مطالعه و سؤاالتی که ها داده شد و بهن پرسشنامهآموزانمونه کوچكی از دانش

فهم نبود یا نیاز به توضیح آمد مورد مشاهده قرار گرفت. مواردی که قابلبرایشان پیش می
داشت مجدد مورد بررسی قرار گرفت و توجه به این موضوع شد که دقیقاً سؤاالت با 

و  ظر محتوای معنی لغات همخوانی داشتهمحتوای پرسشنامه که قرار است آن را بسنجد ازن
 باشد. فهمقابل

جهت بررسی روایی سازه پرسشنامه آگاهی فراشناختی با استفاده از روایی سازه: 
تحلیل عاملی اکتشافی، با هدف حصول اطمینان از اینكه سؤاالت این پرسشنامه جهت 

ه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی مناسب هستند یا نه، کافی بودن یا بسندگی حجم نمون
منظور بررسی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به 7الكین-مایر-کفایت نمونه کایزر

همبستگی بین سؤاالت پرسشنامه یعنی بررسی عدم همبستگی صفر بین سؤاالت، آزمون 
 گزارش شده است. 0 جدولکرویت بارتلت مورد استفاده قرار گرفت که نتایج در 

 

                                      
1. Kaiser-Meyer- Olkin 
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 الکین -مایر -. آزمون کفایت نمونه کایرز1 جدول

 KMOآزمون  2/ 112

 
552/5866 

7562 

227/2 

  خی دو

 آزمون کرویت بارتلت درجه آزادی

  سطح معناداری

دهد، این مقدار نشان میکه نتایج آزمون کرویت بارتلت را  0 جدولطبق برونداد 
توانند ها میداده بنابراین (P=227/2و نتیجه آزمون بارتلت نیز معنادار بوده است ) 128/2

نوزده های اصلی، وجود جهت تحلیل عامل اکتشافی مورد استفاده قرار گیرند. تحلیل مؤلفه
، %98/61، %72/65، %50/71را نشان داد که به ترتیب  7های ویژه بیشتر از مؤلفه با ارزش

90/57% ،25/55% ،62/58% ،58/06% ،29/05% ،28/09% ،28/57% ،05/50% ،82/52% ،
واریانس را تبیین  %20/10 و 66/16%، 65/12%، 62/29%، 62/22%، 18/27%، 00/58%
 کنند.می

 
 اشناختیپرسشنامه آگاهی فر شدهاستخراجهای . نمودار اسکری مؤلفه1شکل

، هشت عامل برای تحلیل مورد 7شكل( 7882با استفاده از آزمون اسكری کتل )
 کند.واریانس را تبیین می %29/05حل هشت عاملی درمجموع راه استفاده قرار گرفت.
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 یماکسی پس از چرخش به روش وارعامل لیتحلشده های استخراجعامل. 5 جدول
     عامل         عامل    

 7 6 5 0 5 2 1 9  7 6 5 0 5 2 1 9 

7 85/2        61  15/2 65/2  2/2    

6 17/2        69        77/7 

5 52/2   26/2    07/2 68  56/2   21/2 6/2   

0 57/2 2/2 15/2  56/2 25/2   52  5/2  58/2    27/2 

5  55/2   58/2  69/2  57    81/2    12/2 

2     02/2   91/2 56  50/2   06/2  18/2  

1  50/2   59/2  0/2  55  57/2    50/2   

9     27/2   07/2 50  01/2   67/2 68/2   

8  78/2  68/2    51/2 55  01/2   25/2 57/2   

72  20/2   55/2    52     97/2    

77 05/2     15/2  65/7 51    29/7    50/2 

76  26/2       59      96/2   

75 08/2 22/2 05/2  09/2    58    20/7    51/7 

70  55/2   96/2 50/2   02 07/2 00/2 59/2  52/2 56/2  0/2 

75    62/7    52/7 07  55/2  59/2 62/2  50/2  

72  62/2 68/2  26/2 65/2 26/2  06 6/2 55/2   58/2    

71  26/2    59/2   05    55/2 75/2   52/2 

79  55/2      72/7 00   75/2     55/2 

78    50/2  55/2  97/2 05 68/2 27/2 59/2  96/2 55/2   

62  88/2   26/7 26/2   02       7  

67   22/2      01    5/2   1/2  

66    19/2     09    50/2   20/2  

65 57/2     59/2  25/7 08    01/2    15/2 

60    59/2    01/2 52 68/2  59/2    05/2 09/2 

65    55/2 51/2  15/2  57  66/2  05/2    75/7 

62  02/2   22/2 6/2   56        58/2 

عد از چرخش ی بفراشناخت یآگاههای پرسشنامه تحلیل عاملی مؤلفه 5 جدولبرونداد 
، بار عاملی قوی با عامل اول 65، 75، 77، 0، 6، 7های دهد که عبارتواریماکس نشان می

بار عاملی قوی با عامل دوم؛  62، 79، 71، 72، 70، 75، 76، 72، 8، 1، 5، 0های عبارت
، 0های بار عاملی قوی با عامل سوم؛ عبارت 05، 00، 02، 61، 67، 72، 75، 0های عبارت

، 66، 78، 75، 8، 5های بار عاملی قوی با عامل سوم؛ عبارت 05، 00، 02، 61، 67، 72، 75
بار عاملی قوی بر عامل چهارم؛  57، 08، 09، 01، 05، 07، 58، 51، 57، 52، 65، 60

، 02، 52، 55، 50، 56، 68، 61، 62، 65، 62، 72، 70، 75، 72، 9، 1، 2، 5، 0های عبارت
، 72، 70، 77، 0های بار عاملی قوی با عامل پنجم؛ عبارت 57، 08، 09، 01، 05، 06، 07
بار عاملی قوی بر روی عامل ششم؛  05، 02، 59، 52، 55، 50، 55، 68، 62، 65، 62

بار عاملی قوی با عامل هفتم و  52، 09، 01، 02، 07، 56، 65، 72، 1، 5های عبارت
، 08، 00، 05، 02، 58، 51، 57، 52، 69، 60، 65، 78، 79، 75، 77، 8، 9، 2، 5های عبارت

 بار عاملی قوی با عامل هشتم دارند. 56، 57، 09
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روایی همگرا: جهت بررسی روایی همگرا پرسشنامه آگاهی فراشناختی رابطه بارهای 
عاملی حاصله از تحلیل عاملی اکتشافی بعد از چرخش به روش واریماکس با استفاده از 

 ارائه شده است. 2 جدولر فرمول محاسبه شد که نتایج د

 روایی همگرای پرسشنامه آگاهی فراشناختی. 1 جدول
 (CRروایی همگرا ) هاعامل

 55/2 عامل اول
 25/2 عامل دوم
 57/2 عامل سوم

 55/2 عامل چهارم
 51/2 عامل پنجم
 27/2 عامل ششم
 57/2 عامل هفتم
 57/2 عامل هشتم

های از عامل هرکدامیا همبستگی بین بارهای عاملی   CRمیزان 2 جدولطبق برونداد 
، عامل 55/2آمده جهت روایی همگرای پرسشنامه آگاهی فراشناختی، عامل اول=دستبه

، 27/2عامل ششم= ،51/2، عامل پنجم=55/2، عامل چهارم=57/2و عامل سوم = 25/2دوم=
، این بدان دهندیمقبولی را نشان میزان خوب و قابل 57/2، عامل هشتم= 57/2عامل هفتم=

 سنجند.این عوامل آنچه را که باید، می معنی است که
منظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه آگاهی فراشناختی به تحلیل عاملی تائیدی: به

ها، بررسی متغیرهای بارهای عاملی و روابط آن بررسی تحلیل عاملی تائیدی جهت بررسی
آشكار، پنهان و مكنون در دو مرحله تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول و تحلیل عاملی مرتبه 

 دوم پرداخته شد.
عنوان متغیر پنهان مورد تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول: در این مرحله هشت عامل به

 نشان داده شده است. 1 جدول در آمدهدستبررسی قرار گرفتند. نتایج به

 . نتایج ارزیابی تحلیل عاملی مرتبه اول2 جدول

 برازش آمدهدستشاخص به  مقدار مورد انتظار شاخص یا نشانگر

RMSEA  عالی 131/1 15/1کمتر از 

 عالی 27/1 7ازکمتر  ( ) یآزادنسبت کای اسکوئر به درجه 

 خیلی خوب 19/1 9/1باالی  (GFIشاخص نیکویی برازش )
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 خیلی خوب 11/1 9/1باالی  (AGFI) افتهیلیتعدشاخص نیکویی برازش 
 خوب 23/1 9/1باالی  (NFI)شاخص برازش هنجاریافته 
 خیلی خوب 91/1 95/1باالی (NNFI)شاخص برازش هنجارنیافته 
 خیلی خوب 91/1 95/1ی باال (CFI)شاخص برازش تطبیقی 
 خیلی خوب 91/1 95/1باالی  (IFI)شاخص برازش افزایش 

در تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول برای هشت عامل، ریشه میانگین  1 جدولطبق 
، شاخص GFI= 98/2، شاخص نیكویی برازشRMSEA=261/2مربعات خطای برآورد 

، NFI= 15/2، شاخص برازش هنجاریافته AGFI= 99/2یافتهبرازش تعدیل نیكویی
، شاخص CFI= 87/2، شاخص برازش تطبیقی NNFI=82/2شاخص برازش هنجار نیافته 

مانده استانداردشده و شاخص ریشه میانگین مربعات باقی IFI= 87/2برازش افزایش 
205/2 =SRMR در تحلیل عاملی تائیدی  قبول پرسشنامههمگی بر برازش خوب و قابل

 مرتبه اول با هشت عامل داشتند.
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q10.04

q20.17

q30.17

q40.20

q50.16

q60.18

q70.19

q80.18

q90.19

q100.18

q110.22

q120.21

q130.16

q140.19

q150.07

q160.19

q170.20

q180.20

q190.22

q200.18

q210.22

q220.17

q230.19

q240.21

q250.12

q260.14

q270.16

q280.20

q290.16

q300.15

q310.20

q320.19

q330.20

q340.22

q350.18

q360.16

q370.23

q380.20

q390.13

q400.21

q410.21

q420.18

q430.18

q440.15

q450.20

q460.05

q470.20

q480.24

q490.16

q500.15

q510.16

q520.11

procedur 1.00

declarat 1.00

conditio 1.00

planning 1.00

informat 1.00

debuggin 1.00

comperhe 1.00

evaluati 1.00

Chi-Square=2153.05, df=1246, P-value=0.00000, RMSEA=0.036

0.03
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0.02

0.14
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0.17
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0.18

0.12
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0.17
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0.14

0.17

0.16
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0.07

0.11
0.03

0.13

0.18

0.22
0.13

0.88

0.69

0.920.67

0.66

0.89

0.57

0.82

0.89

0.69

0.65

0.64

0.78

0.63

0.76

0.80

0.76

0.87

1.11

0.84

0.65

0.62

0.57

0.62

0.91

0.68

0.51

1.02

 
 مرتبه اول یعامل لیخام تحل بیضرا ایاستاندارد نشده  بی، ضراEstimatesمدل . 7شکل 
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 . مدل استاندارد تحلیل عاملی مرتبه اول7 شکل

 
 
 
 

 
q10.97

q20.92

q31.00

q40.92

q50.95

q60.88

q70.92

q80.90

q90.91

q100.83

q110.89

q120.87

q130.84

q140.87

q150.96

q160.97

q170.90

q180.80

q190.94

q200.76

q210.92

q220.87

q230.80

q240.92

q250.99

q260.92

q270.79

q280.85

q290.85

q300.76

q310.95

q320.90

q330.84

q340.88

q350.92

q360.83

q370.94

q380.81

q390.89

q400.88

q410.87

q420.90

q430.86

q440.85

q450.86

q460.90

q470.95

q481.00

q490.90

q500.82

q510.77

q520.86

procedur 1.00

declarat 1.00

conditio 1.00

planning 1.00

informat 1.00

debuggin 1.00

comperhe 1.00

evaluati 1.00

Chi-Square=2153.05, df=1246, P-value=0.00000, RMSEA=0.036
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0.05
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0.36
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0.39
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0.29

0.41
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0.35
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0.31

0.38

0.38

0.38

0.31

0.23
0.06

0.32

0.42

0.48
0.37

0.88

0.69

0.920.67

0.66

0.89

0.57

0.82

0.89

0.69

0.65

0.64

0.78

0.63

0.76

0.80

0.76

0.87

1.11

0.84

0.65

0.62

0.57

0.62

0.91

0.68

0.51

1.02
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 اولمرتبه  یدییتأ یعامل لیتحل T-value. مدل 0شكل 
 
 

q116.68

q216.50

q316.72

q416.31

q516.44

q616.05

q716.11

q816.23

q916.14

q1015.41

q1116.30

q1215.79

q1315.54

q1415.13

q1516.56

q1616.55

q1716.07

q1814.63

q1916.33

q2014.56

q2116.51

q2215.96

q2315.36

q2416.10

q2516.69

q2616.24

q2713.43

q2815.99

q2915.40

q3014.75

q3116.41

q3216.09

q3314.65

q3416.27

q3516.21

q3615.15

q3716.37

q3814.94

q3916.04

q4015.32

q4115.87

q4216.22

q4315.73

q4414.92

q4515.88

q4616.08

q4716.41

q4816.72

q4916.39

q5015.05

q5113.35

q5215.01

procedur 0.00

declarat 0.00

conditio 0.00

planning 0.00

informat 0.00

debuggin 0.00

comperhe 0.00

evaluati 0.00

Chi-Square=2153.05, df=1246, P-value=0.00000, RMSEA=0.036

3.94
6.27

1.00

6.22

4.53

7.53

5.79

6.64

6.31

8.70

7.48

7.60

8.50

6.90

4.00

3.71
6.55

8.95

4.80
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6.20
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9.58

5.82

1.46

5.89

8.44

8.61
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10.34
4.80

6.47

7.49

7.64

6.00

8.40

5.07

8.79

6.77

6.51

7.44

6.70

7.91

7.19

8.17

6.51

4.81
1.33

7.03

8.59

8.86
7.05

10.39

6.56

11.347.46

9.33

10.76

6.62

13.62

11.33

10.42

6.60

8.05

8.28

7.68

10.29

8.23

10.04

9.29

15.58

11.82

7.27

6.58

7.38

6.76

13.27

9.62

5.85

13.24
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در این مرحله تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم مورد : تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم
به با دو عامل اصلی سنجیده شود یا  شدهعامل استخراج 9 بررسی قرار گرفت تا رابطه

 ی رابطه متغیرهای مكنون و پنهان پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد.عبارت

 املی تائیدی مرتبه دومنتایج ارزیابی تحلیل ع .1 جدول
 برازش آمدهدستشاخص به مقدار مورد انتظار شاخص یا نشانگر

RMSEA  عالی 251/2 25/2کمتر از 

 6کمتر از () یآزادنسبت کای اسكوئر به درجه 
12/7 

 
 عالی

 خوب 98/2 8/2باالی  (GFIشاخص نیكویی برازش )
 خوب 99/2 8/2باالی  (AGFIیافته )شاخص نیكویی برازش تعدیل

 متوسط 16/2 8/2باالی  (NFIشاخص برازش هنجاریافته )
 خیلی خوب 82/2 85/2باالی (NNFIشاخص برازش هنجارنیافته )
 خیلی خوب 82/2 85/2باالی  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 خیلی خوب 82/2 85/2باالی  (IFIشاخص برازش افزایش )

، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 9 جدول آمده طبقدستنتایج به
251/2=RMSEA 98/2، شاخص نیكویی برازش=GFI شاخص نیكویی برازش ،

، شاخص برازش هنجار NFI=15/2، شاخص برازش هنجاریافته AGFI=99/2یافته تعدیل
رازش افزایش ، شاخص بCFI=87/2، شاخص برازش تطبیقی NNFI=82/2نیافته

87/2=IFI 205/2مانده استانداردشده و شاخص ریشه میانگین مربعات باقی  =SRMR 
 قبول بودن ساختار برازش پرسشنامه در مرتبه دوم اشاره داشتند.همگی بر خوب و قابل
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 مرتبه دوم یدییتأ یعامل لی. مدل استاندارد تحل5شکل 

Knowledg1.00

Regulati1.00

procedur

declarat

conditio

planning

informat

debuggin

comperhe

evaluati

q1 0.97

q2 0.92

q3 1.00

q4 0.89

q5 0.95

q6 0.87

q7 0.91

q8 0.89

q9 0.91

q10 0.82

q11 0.91

q12 0.88

q13 0.84

q14 0.85

q15 0.97

q16 0.97

q17 0.91

q18 0.81

q19 0.96

q20 0.73

q21 0.92

q22 0.88

q23 0.84

q24 0.91

q25 0.99

q26 0.91

q27 0.81

q28 0.83

q29 0.84

q30 0.76

q31 0.95

q32 0.90

q33 0.84

q34 0.87

q35 0.91

q36 0.83

q37 0.92

q38 0.83

q39 0.91

q40 0.86

q41 0.86

q42 0.89

q43 0.86

q44 0.85

q45 0.85

q46 0.92

q47 0.95

q48 1.00

q49 0.90

q50 0.82

q51 0.80

q52 0.87

Chi-Square=2215.93, df=1265, P-value=0.00000, RMSEA=0.037

0.17
0.29

0.06

0.33

0.23

0.36

0.30

0.33

0.30

0.42

0.30

0.35

0.41

0.38

0.17

0.19
0.30

0.44

0.21

0.52

0.28

0.34
0.40

0.31

0.08

0.30

0.44

0.41

0.40

0.49
0.22

0.31

0.40

0.36

0.30

0.41

0.28

0.41

0.30

0.38

0.37

0.34

0.38

0.38

0.39

0.29

0.23
0.06

0.31

0.43

0.45
0.36

0.86

0.92

0.99

0.95

0.85

0.74

1.05

0.85

0.87
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 . مدل ساختاری عوامل در تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم3 شکل

 Error! Reference source not و 9 جدولو  1 جدولآمده از دستنتایج به

found. ،0شكل، 6 شكل، Error! Reference source not found.  5 شكلو 
با خرده  09 ،65، 5هایعبارت جزبهها ها یا گویهدهد که تقریباً اکثریت عبارتنشان می

مقیاس خود طبق نسخه اصلی پرسشنامه آگاهی فراشناختی همخوانی دارند. در واقع نتایج 
آموزان ایرانی با نمونه آمده در دانشدستآمده از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول بهدستبه

ول یی نیز که در تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اهاعبارتاصلی نسخه آن تقریباً همسان است. 
حذف گردیدند. در تحلیل عاملی  09، 65، 5های خود همخوانی نداشتندبا خرده مقیاس

ها با مقیاس اصلی خود تائیدی مرتبه دوم مدل معناداری ساختاری در برخی خرده مقیاس
ها جهت دستیابی به یک مدل بهتر ساختار رابطه بین همخوانی نداشت که با حذف آن

شد بنابراین این نتیجه به دست طور کامل با مشكل مواجه میها بهها، مقیاسخرده مقیاس
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زیرا ؛ دهند و حذف لزومی نداردآمد که عوامل به همین صورت برازش بهتری را نشان می
بنابراین تقریباً کل ساختار ؛ ها به دستیابی به مدل و برازش بهتر منجر نشدحذف آن

 مه همخوانی دارد.پرسشنامه در نرم ایرانی با ساختار اصلی پرسشنا
به نمرات نرم دو مقیاس اصلی پرسشنامه آگاهی فراشناختی  72و جدول  8جدول 

و دامنه نمرات نرم مقیاس  71تا  6اشاره دارند. دامنه نمرات نرم مقیاس دانش شناخت از
 می باشد. 55تا  2تنظیم شناخت از 

 شناختنمرات استاندارد مقیاس دانش . 9 جدول

 نمره خام Zنمره  Tنمره  رتبه درصدی

79/2 56/70 52977/5- 6 
55/2 69/67 91677/6- 0 

21/7 12/60 5607/6- 5 

56/6 60/69 7127/6- 2 

82/0 16/57 9697/7- 1 

68/9 6/55 0927/7- 9 

15/75 29/59 75628/7- 8 

27/66 72/06 19028/2- 72 

72/55 20/05 05228/2- 77 

69/05 76/08 29928/2- 76 

11/52 2/56 65886/2 75 

52/29 29/52 22186/2 70 

90/92 52/58 85586/2 75 

28/87 20/25 52586/7 72 

55/81 56/22 25785/7 71 

 شناخت نمرات استاندارد مقیاس تنظیم. 11 جدول

 نمره خام Zنمره  Tنمره  رتبه درصدی

79/2 15/5 06558/0- 2 
52/2 62/75 2107/5- 0 
55/2 70/75 09269/5- 5 
98/2 11/62 86697/6- 9 
65/7 25/66 15088/6- 8 

22/7 55/60 50172/6- 72 

25/6 07/62 55850/6- 77 
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52/6 69/69 71756/6- 76 

58/5 72/52 89528/7- 75 

25/0 20/56 18591/7- 70 

12/5 86/55 22925/7- 75 

22/1 9/55 06266/7- 72 

12/72 29/51 6560/7- 71 

88/75 55/58 20059/7- 79 

87/71 05/07 95215/2- 78 

71/65 57/05 22985/2- 62 

22/68 78/05 0977/2- 67 

76/55 21/01 68568/2- 66 

91/06 85/09 72502/2- 65 

25/56 96/52 29652/2 60 

05/22 1/56 61279/2 65 

59/21 59/50 05927/2 62 

60/10 02/52 20595/2 61 

51/92 50/59 95525/2 69 

62/95 67/22 26709/7 68 

29/99 28/26 6285/7 52 

26/87 81/25 58176/7 57 

52/80 95/25 59085/7 56 

96/88 15/21 11611/7 55 

68/88 27/28 82258/7 50 
96/88 09/17 70906/6 55 

ی، همزمان فراشناخت یآگاهمنظور بررسی روایی همزمان پرسشنامه بهروایی همزمان. 
داده شد  AGQ-Rپژوهش پرسشنامه اهداف پیشرفت  نینمونه ااز افراد نفر  762به تعداد 

 ارائه شده است.  جدولر های این دو پرسشنامه دهمبستگی خرده مقیاس که نمرات

 ی و اهداف پیشرفتفراشناخت یآگاههای پرسشنامه همبستگی مقیاس .11 جدول

 
 –تسلط 

 گرایش

 –سلط ت
 اجتناب

 -عملكرد
 گرایش

 –عملكرد 
 اجتناب

 622/2** 657/2* 552/2** 551/2** بیانی دانش
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ی و فراشناخت یآگاهها و عوامل پرسشنامه ، بین خرده مقیاس77 جدولبرونداد طبق 
پرسشنامه اهداف پیشرفت همبستگی وجود دارد. البته این همبستگی در بین برخی عوامل 

ی و عامل تسلط شود. برای مثال دانش بیانتر دیده میتر و در برخی موارد دیگر ضعیفقوی
دهند. همچنین مقیاس همبستگی متوسطی را با یكدیگر نشان می r=55/2گرایش با  –

گرایش از پرسشنامه اهداف پیشرفت همبستگی مثبت و متوسطی را با دو عامل -تسلط
نشان  05/2و تنظیم شناخت  59/2اصلی پرسشنامه آگاهی فراشناختی یعنی دانش شناخت 

از آگاهی فراشناختی مطلوبی برخوردارند در رسیدن به اهداف دهد یعنی افرادی که می
پیشرفت خود از تسلط و گرایش و تسلط اجتناب خوبی نیز برخوردار هستند. در 

رسد که هر چهار عامل مؤثر در اهداف های مربوط به تنظیم شناخت به نظر میفعالیت
 هرچقدرار باشند. برای مثال توانند در تعیین و تنظیم شناخت در افراد تأثیرگذپیشرفت می

اجتناب در افراد  -گرایش، عملكرد  -اجتناب، عملكرد  -گرایش، تسلط  -میزان تسلط 
ها نیز باالتر خواهد بود و شان بیشتر باشد میزان تنظیم شناختی آنبرای اهداف پیشرفت

 بالعكس.

 651/2** 676/2* 667/2* 652/2** روندی دانش

 705/2 797/2* 655/2** 601/2** موقعیتی دانش

 758/2 655/2* 659/2** 668/2* ریزیبرنامه

 مدیریت راهبردهای

 اطالعات
**595/2 **682/2 726/2 **680/2 

 726/2 667/2* 656/2** 509/2** ادراک وارسی

 758/2* 625/2* 579/2** 601/2** زدایی عیب راهبردهای

 528/2** 072/2** 558/2** 585/2** یادگیری فرایند ارزیابی

 688/2** 619/2** 522/2** 596/2** شناخت دانش

 527/2**. 561/2** 592/2** 059/2** شناخت تنظیم
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 گیریبحث و نتیجه
تی در یادگیری، پژوهش حاضر با توجه به نقش و اهمیت فراشناخت و آگاهی فراشناخ

منظور سنجش خصیصه آگاهی فراشناختی و ابزاری مناسب با نرم ایرانی به جهت دستیابی به
شامل  را فراشناخت( 6272بررسی رابطه آن با اهداف پیشرفت صورت گرفت. جالل )

ن برآورد یبرا ییهایاستراتژ جادی، ایریادگی یازهاین یابی، ارزیریادگیاز نحوه  یآگاه
آمده در مرحله مقدماتی جهت دستنتایج به کند.عنوان می های آنو سپس اجرا ازهاین نیا

، α=  10/2ها ، برای خرده مقیاسα= 18/2ها سنجش پایایی پرسشنامه برای کل عبارت
مؤید پایایی  α= 96/2ها مقیاسها و خرده و برای کل مقیاس α=  22/2ها برای مقیاس
ی خصوصیت ثبات در طول زمان است. دهندهنشان که باشدیمرسشنامه قبول پخوب و قابل

، برای α=  96/2ها آمده از بررسی اعتبار درونی پرسشنامه برای کل عبارتدستنتایج به
ها ها و خرده مقیاسو برای کل مقیاس α=22/2ها و مقیاس α= 18/2ها  خرده مقیاس

90/2 =α دهنده هماهنگی درونی شاره دارند که نشانبه اعتبار درونی خوب پرسشنامه ا
آمده از تحلیل عاملی اکتشافی مؤید وجود هشت دستباشد. نتایج بهسؤاالت پرسشنامه می

کند که با چارچوب درصد واریانس کل را تبیین می 29/05عاملی  9 حلراهعامل بود. 
. در بررسی روایی ساختار اصلی پرسشنامه مبنی بر وجود هشت خرده مقیاس همخوانی دارد

همگرای پرسشنامه، بررسی بارهای عاملی حاصل از چرخش واریماکس تحلیل عاملی 
اکتشافی به وجود روایی همگرای خوب عوامل اشاره داشت یعنی عوامل آنچه را که باید، 

سنجند. در بررسی تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه آگاهی فراشناختی که در دو مرحله می
قبول پرسشنامه آمده از مرتبه اول مؤید برازش خوب و قابلدستیج بهصورت گرفت نتا

چند عبارت یا گویه محدود همگی با ساختار  جزبهی نرم ایرانی پرسشنامه عبارت بهداشت، 
اصلی پرسشنامه همخوانی داشت. نتایج تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم که به بررسی 

هایی در ی فراشناختی پرداخت، مؤید وجود تفاوتمتغیرها یا عوامل مكنون پرسشنامه آگاه
شده برازش بهتری را نشان برخی بارهای عاملی بود که بعد از حذف عوامل، مدل اصالح

قبول و با برازش خوب مدل قابل عنوانبهآمده اول دستنداد و بنابراین همان مدل به
رسشنامه آگاهی فراشناختی شد. در کل این نتیجه به دست آمد که نرم ایرانی پ داشتهنگه

(MAI تقریباً با ساختار اصلی همسان می )آمده از همبستگی دستباشد. همچنین نتایج به
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های ضعیف تا دو متغیر آگاهی فراشناختی و اهداف پیشرفت به وجود ارتباط مثبت با درجه
 متوسط اشاره داشت.

( مؤید وجود 7880ون )نتایج تحلیل عاملی به روش اکتشافی در پژوهش شراو و دنیس
پرسشنامه مذکور بود اما در این پژوهش در  دانش شناخت و تنظیم شناخت( در) عاملدو 

های پرسشنامه بودند استخراج تحلیل عاملی اکتشافی هشت عامل که معرف خرده مقیاس
مرتبه اول انجام شد. همچنین جهت بررسی دو عامل  شد و سپس تحلیل عاملی تائیدی

شراو و مه تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم نیز مورد بررسی قرار گرفت. اصلی پرسشنا
گزارش  85/2تا  99/2همسانی درونی مقیاس آگاهی فراشناختی را بین  (7880دنیسون )

لفای باشد و شواهد مربوط به پایایی که با روش آقبول آن میکردند که نشانگر روایی قابل
و برای هر دو بعد  85/2ضریب را برای کل مقیاس برابر با  نیا مقدارکرونباخ محاسبه شد، 

نشان داد. در مطالعاتی که در رابطه با این  99/2دانش شناخت و تنظیم شناخت برابر با 
د روایی و پایایی پژوهشی را در مور (7592متحدی)پرسشنامه در ایران صورت گرفته است.

و نتایج اعتبار درونی پرسشنامه از  92/2تا  12/2این پرسشنامه انجام داد که نتایج پایایی از 
را نشان داد که نشان از پایایی و اعتبار خوب  80/2و برای کل پرسشنامه  87/2تا  17/2

اندکی در های های این پژوهش همخوانی دارد و تفاوتپرسشنامه دارد و تقریباً با داده
شود که مؤید اعتبار و روایی خوب پرسشنامه آگاهی فراشناختی مشاهده می مواردبرخی 

حاضر است. نكته بسیار مهم که باید بدان توجه شود این است که پژوهش  پژوهشدر 
ساختار اصلی  کهیدرحالبر روی طیف لیكرت صورت گرفته است  (7592متحدی)

باشد و این پژوهش تالش نموده است تا نتایج بر صورت صحیح، غلط میسشنامه بهپر
در رابطه با  7592ای که دالورپور در سال ساختار اصلی پرسشنامه منطبق باشد. در مطالعه

و پایایی  92/2تا  16/2پرسشنامه آگاهی فراشناختی انجام داده است میزان اعتبار درونی
به پایایی و روایی خوب پرسشنامه اشاره داشتند. همچنین  92/2تا  12/2ها از خرده مقیاس

مطالعاتی در مورد تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی جهت بررسی ساختار پرسشنامه برای 
های پرسشنامه نسخه بومی آن صورت نگرفته است که این پژوهش تالش کرد این ویژگی

توان قبول پرسشنامه بود. درمجموع میابلرا مورد ارزیابی قرار دهد و نتایج مؤید برازش ق
شده همسو و نزدیک است و تنها های انجامآمده با بیشتر پژوهشدستاشاره کرد نتایج به
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ها متفاوت است که با عواملی نظیر محتوای سؤاالت، ساختار ای از موارد با آندر پاره
 باشد.پاسخگویی و عوامل فرهنگی قابل تبیین می

توان به این موارد اشاره کرد که پرسشنامه دو ای این پژوهش میهاز محدودیت
صورت صحیح یا غلط پاسخ داده شدند. همچنین پرسشنامه تنها بر ها بهارزشی بود و پاسخ

بنابراین ؛ روی یک جنس یعنی دختران و یک مقطع یعنی متوسطه دوره دوم اجرا شد
های بیشتری در یكرت و ارزششود که از ابزارهایی که دارای طیف لپیشنهاد می
باشند، جهت سنجش متغیر آگاهی فراشناختی استفاده شود. همچنین پیشنهاد پاسخگویی 

و در مقاطع تحصیلی دیگر  شود این پرسشنامه برای هر دو جنس یعنی دختران و پسرانمی
 ها نیز مورد بررسی قرارگیرد.یعنی متوسطه اول و حتی دانشجویان دانشگاه

 منابع
(. 7582بروجردی، فرانک؛ یونسی، جلیل؛ سیدصالحی، محمد؛ اسدپورکرکوکی، الهام )

فصلنامه های روانشناختی. تدوین یک مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی بر پایه ویژگی
 .7-62(، 61) 9، گیری تربیتیاندازه

 یابی(. ارز7582. )ومرثیک، یزرافشان و نحسیریام، یگیب یعل؛ الی، سهدیپورجاو
 یآموزش کشاورز یها و مرکزهاآموزشگران هنرستان یخودکارآمد یهاینیبشیپ

 .55-21، (7) 71. یآموزش کشاورز تیریپژوهش و مداستان کرمانشاه. 

نامه پیشرفت، پایان اهداف وظیمی (. رابطه راهبردهای خودتن7598تجری، اعظم. )
 دانشگاه فردوسی مشهد. شناسیکارشناسی ارشد، دانشكده علوم تربیتی و روان

انگیزه افزایش  بر رگذاری(. بررسی متغیرهای تأث7591) زاده، بهزادرسولو  ، عیسیثمری
پژوهشی مدیریت -ه علمیفصلنام ها.تعاونی رانیوکسب موفقیت در مدپیشرفت 

 .56-52(، 7) 7، دولتی

بینی آگاهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی بر اساس پیش(. »7592دالورپور، محمد )
 .25-87(، 8) 5، های نوین روانشناختیفصلنامه پژوهش«. گیری هدفپیشرفتجهت

. فاطمهیرجاوید، پ وساناز یرانوند، ب؛ یاسرراوند، گ؛ سعیدهبزیان، س؛ محمدعلیهوندی، پس
بررسی اثربخشی آموزش تكنیک های فراشناختی بر انگیزش پیشرفت و » (.7585)
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دوفصلنامه علمی پژوهشی  .«آموزان دختر شهر اصفهانعملكرد تحصیلی دانش
 .25-92(، 7) 77، یآموزش نینو یكردهایرو

. شناسی آموزش و یادگیریشناسی پرورشی نوین: روانروان(. 7582) .اکبرسیف، علی 
 .تهران: نشر دوران، چاپ یازدهم

ارائه الگوی روابط علّی جهت گیری هدف تحصیلی و »(. 7580) ، محمدحسنصیف
. «ی هیجان های تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلیدرگیری شناختی: نقش واسطه ا

 .67-1، ( 9) 0، شناخت اجتماعی پژوهشی-علمی دوفصلنامه

 (.7586) مهدییا، کعینیم و هسمییده سبكنار، آلیل ج؛ شهنامزادمرد، آاشوری، جمال؛ ع
تی و فراشناختی، بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناخالگوی پیش»

مجله  .«های پیشرفت و هوش معنوی در درس زیست شناسیگیری هدفجهت
 .779-752(، 0)6، شناسی مدرسهروان

آموزان ای فراشناخت و انگیزش تحصیلی در دانش(. بررسی مقایسه7592متحدی؛ علیرضا )
شناسی و کارشناسی ارشد(، دانشكده روان دختر و پسر شهری و روستایی، )پایان نامه

  تربیتی دانشگاه شیراز.علوم

های (. بررسی شاخص7587مشتاقی، سعید؛ میرهاشمی، مالک و شریفی، حسن پاشا )
فصلنامه اندازه گیری (. AGQ-Rشده هدف پیشرفت )روانسنجی پرسشنامه اصالح

  .17-82(، 1) 5، تربیتی

 یکاربرد یریچندمتغ پژوهش(. 6222ی )ج.نو، ایگار و گامست، گلن؛ اس رز، الورنسیم
؛ اهلل یفرزاد، ول؛ حسنی، فیشر پاشا؛ درضایحمی، آباد حسنترجمه:  .(ریوتفس طرح)

 د.(. تهران، انتشارات رش7582ی )مجتبی، بیحب؛ بالل، زانلویا؛ دخت نیمیسی، رضاخان
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